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OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 
PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V ELEKTRONSKI 

ZBIRKAH IN ZBIRKAH DOKUMENTARNEGA GRADIVA ZAVODA RS ZA BLAGOVNE 
REZERVE 

- področje ravnanja s stvarnim premoženjem države - 

 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: 
info@dbr.si. 
 
 
2. Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih 
podatkov: 
- skrbnik zbirke osebnih podatkov: info@dbr.si. 
- pooblaščena oseba: info@dbr.si. 
 
 
3. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

Namen  Pravna podlaga Obdelava osebnih 
podatkov 

Izvedba postopkov ravnanja 
s stvarnim premoženjem 
Zavoda in sklepanje 
prodajnih pogodb in drugih 
pogodb vezanih na stvarno 
premoženje Zavoda. 

- Zakon o blagovnih 
rezervah (Uradni list RS, št. 
96/09 - uradno prečiščeno 
besedilo, 83/12, 152/20 - 
ZZUOOP, 203/20 - 
ZIUPOPDVE),  
- Zakon o stvarnem 
premoženju države in 
samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18) in 
- pogodba. 

- ime in priimek, 
- naslov, 
- EMŠO, 
- davčna številka, 
- elektronski naslov, 
- telefonska številka in 
- številka transakcijskega 
računa. 

 

Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se osebni podatki 
nanašajo in jih posameznik mora zagotoviti, če želi sodelovati v postopkih ravnanja s stvarnim 
premoženjem in sklepanja pogodb. 
 
 
4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: 
Zavod RS za blagovne rezerve osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, razen: 
- državnim organom in organom lokalne samouprave zaradi izpolnitve zakonskih 
obveznosti, 
- pogodbenim obdelovalcem, ki vzdržujejo elektronske zbirke in zbirke dokumentarnega 
gradiva, s katerimi ima Zavod RS za blagovne rezerve sklenjene pogodbe o obdelavi, 
- notarjem 
- pravosodnim organom in 
- drugim subjektom zaradi izvajanja zakona ali pogodbe. 
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5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 
Zavod RS za blagovne rezerve osebnih podatkov ne bo prenašalo v tretje države ali v 
mednarodno 
organizacijo. 
 
 
6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 
določitev tega obdobja: 

Osebne podatke hranimo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Načrtom klasifikacijskih znakov z roki 
hranjenja za Zavod RS za blagovne rezerve št. 62512-8/2013/15 z dne 7.7.2020. 
 
 
7. Informacije o obstoju pravic posameznika: 
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva: 
- dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov 
(EU) 2016/679 (GDPR); 
- popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov 
(EU) 2016/679 (GDPR); 
- izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17. 
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in 
- omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o 
varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). 
Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili 
osebni podatki razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve 
obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). 
Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov iz 
prve alineje druge točke tega obvestila. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, 
se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in elektronski naslov, naveden v 
drugi alineji druge točke tega obvestila. 
 
 
8. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z 
oblikovanjem 
profilov: 
 
Zavod RS za blagovne rezerve ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z 
osebnimi podatki. 
 
 
9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: 
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si  telefon: 01/230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si. 
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